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 31 Јануари 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.1 

1. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше  (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015) пречистен текст, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за прогласување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на 

платите на државните службеници за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните 

службеници за 2020 година,   број 08-43/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 37-мата седница одржана на ден 31.01.2020 година. 

 
Бр.09-52/1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
03.02.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16и 11/18), 

Советот на Oпштина Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 31.01.2020 година, 

донесе 

ОДЛУКА 

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 

пресметување на платите на државните службеници за 2020 година 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на 

државните службеници за 2020 година, заведена со архивски број 08-443/6 од 27.12.2019 

година (,,Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019), членот 1 се 

менува и гласи: 

 ,,Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 

период од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари” 

Член 2 

Оваа Oодлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 

година. 

 
Бр.08-43/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
31.01.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
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31 Јануари 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.2 
2. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше  (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015) пречистен текст, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на одлуката за ставање на печати во употреба 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за ставање во употреба на новите печати на Општина 

Маврово и Ростуше,   број 08-43/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 37-мата седница одржана на ден 31.01.2020 година. 

 
Бр.09-52/2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
03.02.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 7, член 25, став 1, точка 42 и член 62, став 1 од Статут на Општина 

Маврово и Ростуше (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр. 03/2006, 

06/2008, 13/2010, 11/2014 и 05/2019), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 

седницата одржана на ден 29.11.2019 година, ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

за ставање на печати во употреба 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука печатите кои ги употребува Општина Маврово и Ростуше до 

денот на влегувањето во сила на оваа Одлука се ставаат надвор од употреба. 

 

Член 2 

 Од денот на влегување во сила на оваа Одлука во примена ќе бидат печатите 

опишани и утврдени со Одлуката за формата и содржината на печатите кои се 

употребуваат од страна на општината и за изработка на нови печати, бр. 08-393/14 од  

29.11.2019 година, донесена од страна на Советот на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 3 

 Печатите кои се ставаат надвор од употреба да се складираат и чуваат во 

просториите на општината и до истите да има пристап само овластено лице. 

 

Член 4 

 Се задолжува Секретарот на општината и администрацијата да ја спроведат оваа 

Одлука. 
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31 Јануари 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.3 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-43/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
31.01.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
3. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше  (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015) пречистен текст, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на одлуката за одобрување на финансиски средства за настраданите 

во земјотрес во Република Турција 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за настраданите 

во земјотрес во Република Турција-2020 година,  број 08-43/5 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 37-мата седница одржана на ден 31.01.2020 година. 

 
Бр.09-52/3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
03.02.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62, став 1 и 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен Ввсник 

на РСМ” број 05/2002), а во согласност со член 72, став 1 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуша (Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2006, 

06/2008, 13/2010, 11/2014 и 05/2019,) Советот на Општина Маврово и Ростуше на 

седицата одржана на ден 31.01.2020 година ја донесе следната:    

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски срества од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука Советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува финансиски 

срества од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше во висина од 310.000 денари, за 

помош на настраданите од силниот земјотрес кој го погоди градот Елазиг во Р. Турција. 

 

Член  2 

 Средствата ќе се исплатат од Буџетот на Општината за 2020 година. 
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31 Јануари 2020 година     СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.4 

Член 3 

 Со донесувањето на оваа Одлука општината изразува солидарност према 

Р.Турција и народот на Р.Турција во име на досегашната несебична взаемна поддршка 

и помош доделена од Р.Турција на Општина Маврово и Ростуше. 

Член  4 

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во 

“Службен Гласник” на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-43/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
31.01.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
4. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше  (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015) пречистен текст, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за прогласување на Одлуката За одобрување на финансиски средства за 

кофинансирање во проектот  Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до 

депонија Русино 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

кофинансирање во проектот  Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до 

депонија Русино,  број 08-43/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

37-мата седница одржана на ден 31.01.2020 година. 

 
Бр.09-52/4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
03.02.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на 

РМ бр.05/02) и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше, 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 31.01.2020 

година донесе: 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства за кофинансирање во проектот  Рехабилитација 

на локален пат од село Сушички мост до депонија Русино Општина Гостивар-трета фаза  

аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален 

развој 
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31 Јануари 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.5 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Општина Маврово и Ростуше за кофинансирање 

во рамки на предлог проектот Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до 

депонија Русино Општина Гостивар-трета фаза аплицирани на Програмата за 

регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој .      

 

Член 2 

Сопственото учество на Општина  Маврово и Ростуше ќе изнесува 224.712,67 денари  

кои претставуваат 0.93% од вкупната вредност на средствата предвидени за 

реализација на проектот Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до 

депонија Русино Општина Гостивар-трета фаза 

 

Член 3 

Остатокот од средствата за реализација на овој проект  ќе бидат обезбедени од БРР и 

останатите општини на Полошкиот регион, а вкупнната вредност на проектот изнесува: 

24.881.364,00 денари 

Член 4 

Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-43/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
31.01.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
5. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше  (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015) пречистен текст, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

кофинансирање во проектот Регионален географски Ингформационен Систем за сите 

општини од ППР  

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

кофинансирање во проектот Регионален географски Ингформационен Систем за сите 

општини од ППР,   број 08-43/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 37-мата седница одржана на ден 31.01.2020 година. 

Бр.09-52/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
03.01.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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31 Јануари 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.6 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на 

РМ бр.05/02) и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше, 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 31.01.2020 

година донесе: 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства за кофинансирање во проектот Регионален 

географски Ингформационен Систем за сите општини од ППР  аплицирани на 

Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Општина Маврово и Ростуше за кофинансирање 

во рамки на предлог проектот Регионален географски Ингформационен Систем за сите 

општини од ППР аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за 

регионален развој .      

Член 2 

Сопственото учество на Општина  Маврово и Ростуше ќе изнесува  122.316,oo денари  

кои претставуваат 0.41 % од вкупната вредност на средствата предвидени за 

реализација на проектот Рехабилитација на локален пат од Регионален географски 

Ингформационен Систем за сите општини од ППР  

 

Член 3 

Остатокот од средствата за реализација на овој проект  ќе бидат обезбедени од БРР и 

останатите општини на Полошкиот регион, а вкупнната вредност на проектот изнесува 

29.979.999.50 денари 

Член 4 

Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-43/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
31.01.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
6. 
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” 

број број 62/2005......120/2018), член 15 став 3 и став 4 од Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2020 година, број 08-443/5 од 27.12.2019 

година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019) и член 50 став 

1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник на РМ” број 05/2002), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 29.01.2020 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 
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31 Јануари 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.1  стр.7 

1. На Тасим Сулејманоски, вработен во Средно општинско училиште ,,Маврово-

Ростуше” с.Ростуше, вработен на работно место Професор по спорт и спортски 

активности, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговиот татко 

/родител/ Фикирија Сулејмани, со кого живеел во заедничко семејство, а кој почина на 

ден 28.11.2019 година да му се исплати отпремнина во висина од 15.000,оо денари, 

согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростушеза 2020 година, 08-443/5 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше” број 15/2019).  

2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-10/1 од 28.02.2020 година, до Општината се обрати 

Среднопто општинско училиште ,,Маврово-Ростуше” с. Ростуше, да на 

вработениот Тасим Сулејманоски во СОУ ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше, му се 

испати отпремнина за посмртни трошоци за неговиот родител /татко/, со кого 

живеел во семејна заедница, а кој починал на ден 28.11.2019 година.   

Согласно член 15, став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушeза 2020 година, 08-443/5 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019), е утврдено дека во случај на смрт на член 

од потесно семејство (родител) со кој живеел во заедница, на вработениот во 

локалната јавна  установа му се исплатуваат 15.000,оо денари. 

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.  

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има 

право на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на 

Република Северна Македонија во рок од 8 дена.  

Доставено до:                                                                       Општина Маврово и Ростушe 

- подносителот на барањето                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                               Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 
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